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Terugblik efkes binnekieke 01-10-2022
Ondanks het mindere weer was ook deze editie weer goed bezocht. Er blijkt toch behoefte te zijn aan deze  
mogelijkheid om bij ons binnen te kijken dus zullen we waarschijnlijk ook in het nieuwe jaar onze deuren eens 
openzetten voor belangstellenden.

Terugblik Thema-inspraakavond 25-10-2022
Dit jaar was Saar Bloemers van Synthese uitgenodigd. Zij is mantelzorgondersteuner en biedt ondersteuning en 
advisering aan ouderen. Zij heeft uitgelegd wat Synthese kan betekenen, voor de aanwezigen was het een hele 
interessante avond. We wisten niet dat Synthese op zoveel vlakken kan helpen. Check de website www.synthese.nl 
maar eens voor meer informatie. Natuurlijk was er ook mogelijkheid tot inspraak en behalve mooie complimenten 
over de avond en de zorgboerderij in het algemeen zijn hieruit geen punten gekomen.

Terugblik Sinterklaas
De hele week vóór 5 december werden er volop activiteiten georganiseerd 
om de stemming erin te brengen. Op woensdag 30 november bracht de Sint 
zelf een bezoek aan De haam. Voor elke cliënt had hij een mooi gedichtje 
gemaakt en hij had natuurlijk ook voor een cadeautje gezorgd.



Aangepaste openingstijden
Na al dit terugblikken, kijken we ook vooruit. Kerst staat voor de deur en dat betekent weer een 

sfeervolle zorgboerderij met een feestelijk menu en activiteiten die in het teken staan van Kerstmis. 
De zorgboerderij sluit op zaterdag 24 december en zaterdag 31 december iets eerder haar deuren, 

namelijk om 15:00 uur. Houd hier dus rekening mee als je op de zaterdagen komt. 
Op 2e Kerstdag, maandag 26 december zijn we gesloten. Op zaterdag 7 januari 2023 zijn we ook gesloten 

i.v.m. het nieuwjaarsontbijt met aansluitend jaarvergadering met alle medewerkers en vrijwilligers.

Verhoging tarief maaltijden  
(alléén voor cliënten met een WMO-indicatie)

In verband met de stijgende kosten zullen we, 
in samenspraak met de Coöperatie Limburgse 
Zorgboeren, vanaf 1 januari 2023 het tarief per 
maaltijd verhogen van € 7,50 naar € 8,25. 
Mocht je hierdoor de afspraken m.b.t. de 
maaltijden willen veranderen dan kan dat 
natuurlijk. Meld je dan bij Annerie, Gerdie, Bo, 
Sanne of Marij. Zij zullen zorgen dat de “ad-
ministratie” hiervoor in orde wordt gemaakt.

Overgang van WMO naar WLZ
Het kan zijn dat je nu zorg en ondersteuning vanuit de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ontvangt. Bij een 
toenemende zorgbehoefte kan het zijn dat er ondersteuning 
vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) ingezet moet worden. 
Mocht er WLZ-ondersteuning voor jou zijn aangevraagd dan 
zouden wij daarvan ook graag op de hoogte worden gesteld 
want ook voor onze administratie verandert er dan wat. Als 
wij tijdig op de hoogte zijn dan scheelt dat veel extra werk 
en energie en vallen er geen “gaten” in het financiële plaatje 
van de dagbesteding. Alvast bedankt!

Nieuwe vertrouwenspersoon
Even een update in onze algemene voorwaarden m.b.t. de vertrouwens- 
persoon (zie Bijlage 4 Klachtenprocedure). Naast onze eigen vertrouwens-
persoon Rob van Maurik hebben we vanuit de Coöperatie Limburgse 
Zorgboeren ook een vertrouwenspersoon tot onze beschikking. Dit was 
voorheen Jorie vd Heuvel. Zij is nu vervangen door Myriam Zeegers. 
Ze stelt zich graag aan jullie voor. Zie onderstaand stukje.



Starters en stoppers
We verwelkomen weer enkele stagiaires die door ons mede klaargestoomd 
worden voor de beroepsbevolking. Tristan Wijnands zit in het eerste jaar van 
de opleiding Maatschappelijke Zorg Niveau 4 aan het Gilde in Venray. Chantal 
Vink stelt zichzelf aan jullie voor.

Hallo, ik ben Chantal Vink, ik zit op het Raayland College in Venray. Ik ben 17 
jaar oud en ik woon in America. Mijn hobby’s zijn korfbal en Netflix (= heel 
veel tv kijken) en chillen met vrienden en vriendinnen. Ook ga ik graag uit en 
vind verjaardagen heel leuk. Ik heb een bijbaan bij ABC in Sevenum, een groot 
restaurant. Het is er leuk en gezellig met alle collega’s. Nu loop ik stage bij de 
zorgboerderij op de maandag en dinsdag en dat bevalt me erg goed.

We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van een 
aantal vrijwilligers: Tiny Arts, Coriene van Gerwen 
en Els Janssen. Zij waren alle 3 vrijwilligster op de 
vrijdaggroep en zijn hier in de loop van het jaar mee 
gestopt vanwege uiteenlopende redenen. Dames, 
alsnog hartelijk bedankt voor jullie inzet.

En in de één na laatste week van december zal onze 
vaste chauffeur Jan Broks zijn laatste ritten voor ons 
rijden. Jan geniet al enige tijd van zijn pensioen en is vanaf 8 juli 2019 onze 
vaste chauffeur. Na 3,5 jaar komt in goed overleg een einde aan deze dienst-
betrekking en zwaaien we hem op 21 december uit. Jan, super bedankt 
voor de vele kilometers die je met onze cliënten hebt gereden. Iedereen 
was altijd heel tevreden over de manier waarop jij reed én natuurlijk ook 
over de fijne omgang met onze cliënten. 

Weck-cursus
Annerie, Gerdie en Bo hebben onlangs een 
weck-cursus gevolgd. Een hele dag druk in de 
weer en goed geoefend met het wecken van o.a. 
soepen, groenten en fruit. Aan het einde van 
de dag gingen ze “opgeweckt” naar huis met 
genoeg kennis over het wecken en een flinke 
voorraad aan geweckt eten.



Alzheimer café Venray
Het Alzheimer Café organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. 
Elke tweede maandag van de maand van 19:30 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur).

Activiteiten
Op maandagavond 12 december organiseert het Alzheimer Café Venray een avond om samen te ontspannen en in 
de stemming te komen van de naderende kersttijd. De toegang is gratis!
Gasten:  Gemengd koor Ars Musica dat enkele mooie liederen ten gehore brengt maar ze gaan ook samen 
 met  ons zingen! Willy Peeters die zorgt voor sfeervolle kerstmuziek. Een aantal jongeren is aanwezig 
 want zij verzorgen lekkere hapjes voor de cafégasten.
Locatie:  Ouderencentrum de Kemphaan , Kennedyplein 1, Venray

Tot slot……
Sanne was op 17 oktober 12,5 jaar in dienst 
van de zorgboerderij en we hebben haar 
natuurlijk verrast met de nodige aandacht …..

Een paar weken later werden wij door Sanne verrast met groot 
nieuws……In juni volgend jaar verwachten zij en Stef hun 2e kindje 
en grote zus Vieve maakte het blijde nieuws bekend!

In de vakantie helpt een jongen uit 

de stad zijn oom op de boerderij.

Voor het eerst van zijn leven gaat 

hij de koeien melken. Met een krukje 

en een emmer gaat hij naar de stal.

Een paar uur later komt de jongen 

terug zonder melk. Zijn Oom vraagt:

“Waarom is je emmer nog leeg?“

De jongen : “Omdat je allemaal

eigenwijze koeien hebt.. 

Geeneen koe wil op het krukje zitten!”

Mopje van David


